
 

Møde i Klatresamrådet (KS) 
 
Afholdt i Ungdomsringens lokaler: Lyshøjgårdsvej 80 i Valby, nær København. Onsdag d. 
4/3 2009 klokken 17.30-21.00 
 
Valg af referent : Morten Brask valgt 
 
Tilstede: Mikael Kristiansen(Formand), Jan Elleby (Klatreforbundet), Per Rolmar 
(Kattingeværk), Flemming Torp (Kattingeværk - Ungdomsringen), Bjarne 
Christensen(KU/Skov og Landskab - Universiteterne), Jan Arvidsen (Højskolerne), Morten 
Brask (FDF – BUS), Lars Borch (Efterskolerne) og Per ? (DGI) 
 
Afbud: Sten Skytte (Universiteterne) 
 
Agenda: 
 

1. Klatresamrådets status, eksistens og drift 
a. Hver repræsentant fremlægger hvorledes dennes organisation har 

implementeret KS’ normer. 
i. Lars: Kurser i Ungdomsringen følger normer som KS har lavet. Det 

går stille og roligt. Havde et enkelt træklatre kursus med 6 deltagere 
og 4 bestod. 

ii. Flemming: Har været med siden før KS, primært klippe og væg. 7 
kurser a 6 deltagere. Eksamen hvert år. Får også fra bl.a. DGI. 
Kurserne er overtegnet. Sikringsbeviser er implementeret. Det er lidt 
en vægklatreinstruktør ”light”. En på skolen skal være instruktør. 3 
dages kursus – ca 14 dages pause før eksamen til ”sikringsleder”. Der 
skal gå 3 måneder før man er klar til væginstruktøreksamen. Mangler 
udløb på papiret. Normerne ligger på kattingeværkshjemmeside. Er 
lidt involdveret i klippeklatring. Lidt diskussion vedr. niveauet. Har et 
kursus i år.  

iii. Bjarne: Træklatring: 84 instruktører heraf 12 censorer. KU og AAU 
kører efter normerne i KS. Det er næsten kun træklatring. Mangler 
konvertering mellem de forskellige niveauer. Har holdt et par censor 
samlinger. Har sammen med Sten og Morten oprettet en administrativ 
forening for at kunne klare administrationen (Dansk 
Træklatreforening).  

iv. Jan: Holder et træklatreinstruktørkursus i foråret. Rimeligt højt niveau, 
der er ikke så meget hjemmefusk som frygtet. Hovedfokus har været 
træklatring. Bjarne Christensen har været ude at præsentere 
træklatreinstruktørniveauet i en fælles samling. Der er en del kurser 
på højskolerne, primært i væg. Kan heller ikke pådutte en norm til 
skolerne. 

v. Morten: Har haft en del træeksamner. Der er så småt startet tiltag mht 
vægklatring.  



vi. Per (DGI): Kører en del træklatrekursuser, men der er ikke ret meget 
omkring vægkurser – det er uvist om instruktørerne er eksamineret. 
Der er ikke beretninger om uklarheder vedr. vægklatring fra de andre 
organisationer i KS. Man har taget normerne til sig. 

b. KS’ funktion og kompetencer: Hvad er de egentlig? 
i. Det er lidt uklart hvad KS’ kompetancer er. Formål ligger fast og står 

på hjemmesiden. KS fungerer mere som et koordinerende organ mht 
sikkerhed og normer ifm klippe- og vægklatring, da Klatreforbundet 
varetager disse. For træklatring er det Dansk Træklatreforening som 
varetager koordinering og drift af uddannelse og normer. 

ii. Der har været startet en træklatreforening og et toprebslederkursus.  
iii. Træklatreforeningen er startet som et administrationshus for 

træklatreinstruktøreksamen. 
iv. Toprebslederkursus har haft en svær start både politisk og 

aktivitetsmæssigt.  Burde have været drøftet i KS. Klatreforbundet har 
lidt af mangel på ressourcer. 

v. Et sted hvor man kan repræsentere sin organisation. 
vi. Implementere normer i egen organisation 
vii. Klatresamrådets er det fælles organ som godkender normerne. 

Klatreforbundet og Dansk Træklatreforening er pennefører. 
viii. Klatresamråd er et politisk organ, vi samler klatreverdenen (i DK). Vi 

er udpeget af Friluftsrådet. 
c. Har samrådet nogle funktioner der ikke kan varetages andre steder? 

i. Det mente alle og derfor var der fortsat opbakning til KS eksistens. 
d. Økonomi: Behov for økonomi til drift? 

i. Vi har haft en del igennem træklatreeksamen. Der er en del penge 
igennem. Det tager ca. 1 time per eksaminand.  

ii. Vi skal lave en strategi for hele klatresamrådet. På sigt bør det være 
klatreforbundet.  

iii. Vi bør lavet et arbejdsmøde vedr sekretariatets opgaver for det 
samlede klatresamråd. Bjarne Christensen+ Morten Brask +Jan 
Elleby bør iværksætte. 

e. Formidling af KS’ arbejde/normer  
i. Ja der er et behov for formidling. Vi skal have en fælles 

repræsentation – en portal. Klatresamrådet kan komme med i et nyt 
web-design, hvor de enkelte ansvarlige bedre kan rette. Database er 
en mulighed på hjemmesiden (fra de andre søstre-samråd). Lars og 
Flemming påtager sig koordineringen. Vi andre i KS skal komme med 
input. Simpel og enkel formidling.  

ii. Der skal være nogle link til de forskellige udbydere (organisationer). 
Logoet skal sendes til Flemming – Bjarne Christensen har det og 
sender det til kattingeværk. 

iii. Der har været lidt kommunikation med medier, hjemmesiden er ikke 
blevet præsenteret. 

f. Organisering KS: Har vi brug for en formand? 
i. Mikael vil gerne trække sig som formand. Vi skal have en formand. Vi 

bør have lidt mere mødestruktur.  



ii. Vi bør have en forrretningsorden: Morten kommer med oplæg (ingen 
økonomi) mødefrekvens, formand, ansvar m.v. 

g. …- Og i så fald: Valg af ny formand. Kampvalg.... : Per Rolmar blev ny 
formand. 

 
2. Klatreinstruktøruddannelser: 

a. Træ: 
i. 90 instruktører, 11 censorer 

b. Træklatring og drift af instruktøruddannelsen 
i.  

c. Godkendelser af ændringer til normer 
i. Godkendelse af normerne ligger i KS. Forslag til normer kan 

fremkomme via fx træklatreforeningen eller censorer eller instruktører. 
ii. Eksamensvejledningen skal godkendes af KS. Næste møde 

d. Godkendelse/accept af at det nu er Dansk Træklatreforening der reelt 
varetager administrationen. 

i. Det er godkendt. 
 

3. Væg: 
a. Bevis for bestået sikringskursus – i stedet for toprebsinstruktør 

i. Mangler udløbsfrist. Jan tager det tilbage til uddannelsesudvalget. Det 
skal sandsynliggøres via logbog eller via bestyrelsen 

b. Fungerer dette? 
i. Ja tilsyneladende. 
ii. En sikringsperson vil kunne stå for toprebsklatring på en væg hvis 

forhold (nævnt i norm) er opfyldt. 
c. Teorimateriale 

i. Kattingeværk, klatreforbundet og ungdomsringen er ved at udarbejde 
en ny vejledning.  

 
4. Klippe: 

a. Toprebsleder: Status? Fremtid? 
i. En toprebsleder er uddannet!!!. Der er nyt hold i gang på 

Kattingeværk i samarbejde med klatreforbundet. Der udbydes et 
kursus i Kattingeværk. www.kattingevaerk.dk 

b. Nyt teorimateriale (oversættelse af engelsk bog). 
i. Evt. om en oversættelse af en engelsk bog.: RockClimbing, Essential 

skills and techniques, by Libby Peter. ISBN: 0-9541511-1-9.  
c. Instruktøruddannelse, Klippeklatreinstruktør (KKI) 

i. I snit uddannes 4 stk om året.  
 

5. Evt. 
a. Tak til Kattingeværk for mad og drikke 
b. Tak for mødedeltagelse. 
c. Næste møde – i maj måned: Enighed om at dato-koordinering vha. 

doodle.com var praktisk. 
 


